
החותך עצים הוא הבטלן, ולא יושב האוהל

ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים )כה, כז(.

לי  סיפרו  פינקל:  הגרנ"צ  הישיבה  ראש  מרן  שח 
על מורה בבית ספר שנתנה לילדות חוברת עבודה 
עם תמונות, והילדות היו צריכות לציין איזו תמונה 
נכונה ואיזו לא. באחת מהעבודות ראו תמונה של 
אדם יושב על כסא ומעיין בספר ובתמונה לידה ראו 
אדם חותך עצים עם גרזן, והתלמידות היו צריכות 
לציין באיזו מהתמונות האדם פעיל ובאיזו הוא בטל 
ממלאכתו, אחת הילדות ציינה שהאדם המעיין בספר 
הוא האדם הפעיל והאדם שחותך עצים הוא האדם 
הבטל, והמורה פסלה את תשובתה בנימוק שהאדם 

החותך עצים הוא האדם הפעיל. 

הילדה שבה לביתה בוכיה בטענה שאי אפשר לומר 
היום  כל  יושב  אביה  את  רואה  שהיא  זאת משום 

ליד הספרים ועמל, וכשהוא רוצה לפוש מעט הוא 

הפרחים...  סביב  אבנים  ולנקות  לסקל  לחצר  יוצא 

הרי שהאדם המעיין בספר הוא הוא בעל המעשים 

והוא הפעיל. 

הילדה הזו צדקה בדבריה! עשיו הרשע שהיה יוצא 

היה נחשב לאדם הבטלן, העייף,  ציד  לשדה לצוד 

מן השדה  עשיו  "ויבא  כט(:  )שם,  בו  וכפי שנאמר 

והוא עיף" ודרשו חז"ל )בר"ר סג, יב(: "שהרג את 

הנפש, היך מה ד"א )ירמיה ד, לא(: "כי עיפה נפשי 

להורגים", אולם יעקב היושב באוהל ומבקש להתעלות 

הוא האדם העמל.

שיחות הגרנ"צ 

הלמדן הוא - מי שלומד בפועל

ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים. )בראשית כה, כז(

והדברים מפליאים, וכי זהו כל ההבדל בין יעקב לעשו, 
והלא ההבדל הוא שמים וארץ, יעקב הלא היה בחיר 
שבאבות, עמוד התורה והאמת, רגל שלשי במרכבה, 
ואילו עשו, מאן דכר שמיה, הוא היה ההיפך הגמור 
נתעב,  רוצח  גדול,  הכי  הרשע  האדם,  צורת  מכל 
ומומר בפרהסיא, ומדוע התורה לא הזכירה מכל זה?

זצ"ל,  אליהו ברוך פינקל  וביאר מורינו הגאון רבי 
בתורה נכתב השורש שממנו נובע הכל, כל הרשעות 
של עשו נובעת מכך שהיה איש יודע ציד איש שדה, 
ואילו אצל יעקב כל המדרגות הגבוהות השתלשלו 
ובאו מזה שהיה איש תם יושב אהלים. והנה פירש 
רש"י: איש שדה - אדם בטל, והיינו, שזה השורש 
והסיבה מדוע ירד עד הדיוטא התחתונה, וכמו שאמרו 
במשנה )כתובות דף נ"ט ע"ב( הבטלה מביאה לידי 
זימה, וכמו שכתב הרמב"ם )סוף הלכות איסורי ביאה( 
מן  פנוי  בלב  אלא  מתגברת  עריות  מחשבת  שאין 
החכמה. אבל יעקב שהיה יושב אהלים ודבוק בתורה, 
וכדברי התרגום "תבע אולפן" שהיה מבקש, מזה זכה 

להיות עמוד התורה והאמת ורגל שלישי במרכבה.

עוד דקדק הגרא"ב פינקל משינויי הלשון, שלגבי עשו 
כתיב "איש יודע ציד", ולא כתיב איש ציד - שעושה 
"יושב  כתיב  יעקב  אצל  ואילו  בפועל,  הצידה  את 
אהלים" ולא כתיב יודע ספר וכדומה, שהנה גם זה 
מורה על ההפרש ביניהם, שבחכמת הגוים העיקר הוא 
ידיעת החכמה, וקניית השם תואר הוא על ידיעת אותה 
חכמה ]וכידוע כהיום שרכישת תואר החכמה היא כל 
עיקר חפצם ומגמתם[, ומי שהוא בעל תואר זה או 
אחר, נכבד הוא אצלם מחמת שם התואר שיש לו, אך 
משא"כ בחכמת התורה אין התואר אלא כסימן לבעל 
החכמה, וכל המהות של בעל תורה הוא במה שיושב 
ולומד בפועל, ומי שיודע ללמוד ולמעשה אינו לומד, 
אין בכך שום מעלה, וכדמטו משמיה דמרן הגר"ח 
מבריסק זצ"ל כי 'למדן' איננו מי שיודע ללמוד, כי 
אם זה הלומד בפועל, וכמו שלהבדיל 'גנב' הוא מי 

שגונב ולא היודע לגנוב.

משלחן רבי אליהו ברוך )עמ' ק"ב(

 "הנה הפשטתם צורת הישיבה, וקלטתם רוח ורצון הישיבה, ובזה עשיתם לכם חבורה לילך בעקבות רוח הישיבה,
ובכל מקום שאתם נמצאים לקחתם זאת כאילו להיות עם הישיבה בין כתלי הישיבה"

(מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם ליבוביץ זצוק"ל ממיר)

גיליון שבועי
לתלמידי, בוגרי

וידידי ישיבת מיר

מתורת רבותינו
דבר הישיבה

תפילה - יסוד ההצלחה

לה'  יצחק  "ויעתר  הפסוק  על  בפרשתנו 
ה'  לו  ויעתר  היא  כי עקרה  לנוכח אשתו 
וגו'" )כה, כא(, כתב רש"י "ויעתר - הרבה 
והפציר בתפילה. ויעתר לו - נתפצר ונתפייס 
ונתפתה לו". אמר על כך מרן ראש הישיבה 
אריה פינקל זצ"ל )הר יראה,  הגאון רבי 
רגילה  תפילה  זו  היתה  לא  י"א(  מאמר 
של הורים על מנת לזכות בבנים, היתה זו 
תפילה עבור בנינו של כלל ישראל, תפילה 
ללידתו של יעקב אבינו שהוא כלל ישראל. 
ולשם כך צריך היה יצחק אבינו להרבות 
נתפצר  עד שהקב"ה  בתפילה,  ולהפציר 

ונתפייס לו והתקבלה תפילתו.

ועל אף שהקב"ה כבר הבטיח לאברהם 
)לעיל כא, יט(: "כי ביצחק יקרא לך זרע", 
וכן )כב, יז(: "כי ברך אברכך והרבה ארבה 
את זרעך", וכן )שם(: "וירש זרעך את שער 
אויביו", וכל הבריאה כולה נבראה בשביל 
ישראל וכמו שאמרו חז"ל )בראשית רבה 
ישראל  - בשביל  ברא  "בראשית  א(:  א, 
שנקראו ראשית", אף על פי כן היה יצחק 
צריך להתפלל, ולא היתה זו סתם תפילה, 
אלא היה צורך להרבות ולהפציר, ורק באופן 
זה הוא נענה, ואם לא היה מרבה ומפציר 
בתפילה, לא היה זוכה ליעקב אבינו, וח"ו 

לא היה זוכה להקים את כלל ישראל.

מבואר שללא תפילה, לא נענים מן השמים, 
ואף אם כל תכלית העולם נועדה לשם דבר 
זה, כאשר חסרה תפילה - לא זוכים, ולא 
די בסתם תפילה, אלא יש צורך להרבות 

ולהפציר בתפילה.

Yeshivas Mir Yerushalayim ישיבת מיר ירושלים
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ר"ת

פרשת תולדות
זמני כניסת ויציאת השבת

202



שרשרת הדורות
בישיבת מיר

מרנן ורבנן הגאונים

רבי שמואל
טיקטינסקי

נפטר תקצ"ה

רבי משה אברהם
אייזנשטט

תרכ"ז

רבי אברהם 
טיקטינסקי

תקצ"ה

 רבי אברהם בן 
ר' חיים ליב 
טיקטינסקי

תרצ"א

רבי יוסף דוד
אייזנשטט

תר"ו

רבי ישראל 
העליר חריף

תרכ"ד

רבי חיים ליב
טיקטינסקי 

תרנ"ט

רבי ירוחם 
ליבוביץ

תרצ"ו

רבי אליהו 
ברוך קמאי

תרע"ז

מנין ידע שיסכים למכור את הבכורה בנזיד עדשים

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה )כה, ל(.

שח מרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: ישנו 
דבר נפלא במכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב, עשו 
חוזר מן השדה והוא עייף, והוא מבקש מיעקב אבינו 
"הלעיטני נא מן האדום האדום הזה", אומר לו יעקב 
"מכרה ביום את בכורתך לי", ואכן עשו מוכר לו את 

הבכורה, בנתינה זו של לחם ונזיד עדשים. 

והתמיהה עצומה הלא מבואר בחז"ל שרק אותו היום 

יצא עשו לתרבות רעה, וא"כ איך יעלה על דעתו של 
לו הבכורה שהיא  זה שימכור  לו דבר  יעקב להציע 
העבודה בביהמ"ק אשר כל חללא דעלמא לא ישוו 

בה בעד לחם ונזיד עדשים. 

אבל נראה שמאופן הבקשה של עשו למד יעקב אבינו 
שניתן להציע הצעה כזו. עשו אומר "הלעיטני נא מן 
האדום האדום הזה" ופירש"י "אפתח פי ושפוך הרבה 

לתוכה", אדם כזה שאוכל בצורה כזו של "אפתח פי 

ואתה שפוך" הוא רעבתן, והרעבתן עשוי למכור את 

עצמו  זה  ומשום  עדשים,  ונזיד  לחם  בעד  הבכורה 

ששווה  מה  באמת  שזהו  משום  קיימת,  המכירה 

הבכורה אצל הרעבתן.

קול התורה )תשרי תשס"ג, עמ' נ( 

זו 'אכילת אדם', וזו 'אכילת עשו'...

הלעיטני נא )כה, ל(.

כתב מרן המשגיח רבינו ירוחם: דינים והלכות רבות 
נאמרו בענייני אכילה )ראה במסכת דרך ארץ ו, ט(, 
והכל כדי להנהיג ולהעלות את מעשה האכילה לאכילת 
'אדם' ולא לאכילת 'בהמה'. הנה בשבת מצווה לבצוע 
פרוסה גדולה, ומשום חביבות המצווה אין זה נראה 
'כרעבתן' לא כן בימות החול אז צריך האדם לאכול 
דווקא חתיכות קטנות. אדם האוחז בידו פרוסה בגודל 
בבת  כוסו  ו'גרגרן'. השותה  'רעבתן'  זה  הרי  כביצה, 
אחת אף הוא רעבתן' ו'גרגרן'. ועוד דינים רבים מעין 
אלו המובאים להלכה בשו"ע )או"ח סי' קסז, קע ועוד(. 

יפה  לא  המתנהג  אדם  כשמבקרים  אינשי,  אמרי 
של  איש  הלה  זו:  במימרא  אותו  מגנים  באכילתו, 
'הלעיטני נא' ]מלשון הכתוב האמור אצל עשו "הלעיטני 
נא", וכפי שפירש רש"י: "אפתח פי ושפוך הרבה לתוכו, 
כמו ששנינו אין אובסין את הגמל אבל מלעיטין אותו"[. 
מה באמת ההבדל אם אוכלים במתינות, לאט לאט, 
או לוקחים שלש כפות מלאות מרק תכופות זו אחר 
זו? אלא זו 'אכילת עשו' וזו 'אכילת אדם'. ומה ההבדל 
אם אוכל פרוסות קטנות ולועסן ברגיעה, או ממלא 
פיו עד שלחייו מתמלאות? אלא זו 'אכילת עשו' וזו 

אכילת אדם.

לא דבר קטן הוא להיות אדם' באוכל, לא דבר קל 

הוא לחנך ולהרגיל אדם שצורת אכילתו תהיה אכילה 

מכובדת. כאשר מעמידים גמל או חמור לאכול יודעים 

אכילת  את  אבל  אכילתם,  צורת  תהיה  איך  מראש 

האדם צריך להכשיר ולבנות שאם תהיה כראוי תתעלה 

'אכילת מזבח' ואוי לו לאדם שאין אכילתו  לדרגת 

מותר מאכילת הבהמה.

דעת תורה

הלימוד מ'תמונת האדם' החקוקה ביד הגוי

עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמר את משמרתי מצותי חוקתי ותורתי )כו, ה(. קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שניתנה, ומהיכן למדה, 
מעצמו למד תורה )יומא כח:(

שמעתי ממרן המשגיח רבנו ירוחם זצ"ל בעת שביקר 
בישיבתנו בלידא, שביאר את דברי חז"ל שפעם אחת 
היה בבית מרחץ וראה על יד שמאל של גוי תמונת 
אדם חקוקה, וכששאל לפשר הדבר, ענו לו שאותו גוי 
אוהב מאוד את האדם שתמונתו חקוקה, והיות ואינו 

רוצה לשכחו לכן חקק את צורתו על ידו, שכל פעם 

יביט ויזכר באהובו. 

ואמר רבי ירוחם ז"ל אם יש הבנה בכוחו של אדם 

לחקוק את מה שאוהב על ידו, א"כ בודאי שאברהם 

לשכוח  לא  שבכדי  היינו  מעצמו,  תורה  למד  אבינו 

היד  צורך להניח תפילין על  יש  יתברך  לה'  אהבתו 

שבכל עת יזכור אהבתו לה'.

הגאון רבי יעקב ניימן

מתורת רבותינו

בחירה בין יעקב לעשיו בזמן הזה
ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אוהלים )כה, כז(. וברש"י: "איש שדה - כמשמעו אדם בטל וצודה 

בקשתו חיות ועופות". "יושב אוהלים - אוהלו של שם ואוהלו של עבר". 

דרש מרן ראש הישיבה הגרנ"צ זצ"ל: לכאורה מצינו 
האדם  הנהגת  של  הדרכים  שני  את  ועשיו  ביעקב 
בעולם הזה. מחד, הנהגה של אדם הדואג לעתידו 
בעולם הבא, שקוע בתורה, תפילה, יראה ומוסר - זו 
הנהגה בדרכו של יעקב אבינו. מאידך , אדם שאינו 
דואג לעתידו בעולם הבא אלא שקוע כולו בהוויות 
עולם הזה, הנהגה של 'איש שדה', של ביקוש הפרנסה 
והליכה אחר התאוות. הנהגה של עשיו, שנמשך מיד 

לתאוותיו ולעבודת אלילים.

באיזה  לבחור  מוטל  יהודי  כל  על  בפשטות  והנה, 
דרך הוא מבקש ללכת, אם בדרכו של יעקב אבינו, 
ולעשות את כל הדברים המביאים לחיי עולם הבא, 
ולזה תשוקתו בכל עת. או להעדיף את חיי עולם הזה 

ומילוי תאוותיו, כדרכו של עשיו, בבחינת 'איש ציד' 
הרץ להביא ציד למילוי תאוותיו.

נראה, כי יסוד ההבדל בדרכי ההנהגה של יעקב ועשיו 
הוא בשורש ברייתם משעה שיצאו לעולם. הנה כתיב 
)שם, כה(: "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער 
ויקראו שמו עשיו", ופירש רש"י )שם(: "הכל קראו לו 
כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה". 
מבואר, שנקרא עשיו על שם שיצא מרחם אמו עשוי 
וגמור בשערו. ואילו ביעקב כתיב )שם, כו(: "ואחרי כן 
יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב", 
ופירש רש"י: "אביו קרא לו יעקב על שם אחיזת העקב", 
ומבואר שנקרא יעקב על שם שתפס בעקבו של עשיו.

ביאור עניינם הוא, עשיו ששערותיו היו גמורות הוא 

בבחינת אדם עשוי ומושלם, וממילא הוא חסר שאיפות 
למקום  להגיע  יכול  אינו  כזה  אדם  עוד.  להתקדם 
כלשהו, וכפי שמרן ראש הישיבה הגר"ח שמואלביץ 
זצ"ל היה אומר, שהוא 'שונא' אנשים שבעים, שהם 
חסרי שאיפות! מאידך, ענינו של יעקב הוא להיפך, כבר 
בתחילת יציאתו אל העולם אחז בעקב עשיו כאומר 
שרוצה לתפוס ולהשיג עוד. 'יעקב' מלשון עקב, אדם 
המדמה עצמו לעקב שאינו מושלם ורוצה להתעלות 
עוד. מטעם זה היה יעקב ל"יושב אוהלים" - מבקש 
ה', וכפי שתרגם יהונתן בן עוזיאל )שם כה, כז(: "תבע 

אולפן מן קדם ה'".

וכבר אמר בזה מרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל, שאדם 
אינו יכול להתחיל את מסלול חייו כאשר כביכול הוא 

מבאר רבותינו



ימים מקדם

רבי אברהם 
צבי קמאי הי"ד

תש"ב

רבי אליעזר
 יהודה פינקל

תש"כה

רבי נחום
פרצוביץ'

תשמ"ז

רבי חיים זאב
פינקל
תשכ"ה

רבי נתן צבי
פינקל
תשע"ב

רבי רפאל 
שמואלביץ

תשע"ו

רבי אריה 
פינקל
תשע"ו

רבי בנימין 
ביינוש פינקל

תש"ן

רבי חיים
שמואלביץ

תשל"ט

רבי יחזקאל
לווינשטיין

תשל"ד

מושלם לגמרי, אלא עליו לעבור את דרך החיים תוך 
זאת  והמשיל  גדל אט אט, שלב אחר שלב.  שהוא 
סדר  פי  על  לאט  לאט  בגדיו  את  שמחליף  לאדם 
ילבש את בגדיו הקצרים כדרך  ילד  גדילתו, בעודו 
הילדים, לאחר שיגדל ילבש מלבושים ארוכים יותר 
כדרך הילדים הגדולים, לאחר שיוסיף לגדול ילבש 
חליפה וקסקט כדרך הנערים, לכשיוסיף עוד לגדול 
עד  המבוגרים,  כדרך  ומגבעת  עניבה  חליפה  ילבש 
הוא  רבנית.  ומגבעת  דרבנן  חלוקא  ילבש  שלבסוף 
הדין כל אדם ואדם, עליו לגדול ולהתפתח שלב אחר 
שלב, כפי הסדר הנכון והראוי לפי גדלותו והשגתו, מי 
שאינו עולה כסדר הזה אלא מתחיל את חייו כאילו 

הוא מושלם לגמרי, לעולם לא יוכל להשלים עצמו 
כראוי, והוא בכלל חורבן לאדם.

כיון שעשיו במהותו הוא דמות האדם המושלם, השבע 
וחסר השאיפות הרוחניות, ממילא עיקר מעייניו נתונים 
לעניני העולם הזה, ולסיפוק רצונותיו ברגע זה. אך 
מאידך, אדם זה אף פעם לא יהיה מרוצה, שכן טעמם 
'הערב' של תאוות העולם הזה מתפוגג במהירות. אולם 
יעקב שמהותו היא דמות האדם החסר, הכמה, 'האוחז 
בעקב אחיו' על מנת לתפוס ולהשיג עוד ועוד, עיקר 
מעייניו נתונים לעניני רוחניות, תורה, תפילה ומוסר, 
שבהם יוכל להוסיף ולהתעלות. ולפיכך , אין מאושר 
כל  את  לו, ממלא  שיש  הסיפוק  זה,  כאדם  בעולם 

ישותו, ומטעימו את טעם החיים ומוסיף והולך עוד 

ועוד. וככל שמתבגר כך הולך וגדל באושרו מחמת 

העשירות המופלגת שזוכה לה בענייני רוחניות, השגות 

בלימוד ובקיום המצווה כהלכה, ובעינינו אנחנו רואים 

את זקני תלמידי חכמים, שככל שמזקינים כך הם 

מלאים ברוגע והארת פנים, ואילו בזקני עמי ארצות 

נמצאת הרוגזה וקוצר הרוח. והיינו לפי שהם מרגישים 

שכבר עשו כל שיכלו ואין להם להיכן להתקדם. אדם 

שאין לו שאיפות, שאין לו מטרה להתקדם אליה, חסר 

לו בכל צורת האדם! 

שיחות הגרנ"צ

ראשיתך מצער.
דו"ח שנמסר להנהלת הג'וינט על ימי הבראשית של הקמת הישיבה בירושלים )מקור: ארכיון הג'וינט(



מוקד החזקת התורה
24 שעות ביממה

02-5410933
 לקבלת העלון

 נא לפנות לטל' 02-5410933 
 או לכתובת

Office@themir.org.il 

 ניתן להקדיש את העלון
 לעילוי נשמת יקיריכם,

 וכן לברכה והצלחה
בכל העניינים

כוס תנחומים
הננו לשגר קמיה

ידיד נאמן לישיבה הקד'
 עושה ומעשה

למען אלפי עמלי התורה

הר"ר יוסף משה שפיגל הי"ו
וכל המשפחה החשובה

אנטוורפן
בפטירת אביו

הרב אהרן יחזקאל ז"ל

המקום ינחם אתכם בתוך שאר 
אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו 
לדאבה עוד ובהמשך מעשיכם 
הגדולים תנוחמו משמי מרום

נא להתפלל ולהתחזק לרפואתו השלימה של אחד מחשובי האברכים בישיבה הקד' 
הרב ברוך ארי' ליב בן הדסה לרפו"ש

הזקוק לרחמי שמים מרובים א-ל נא רפא נא לו בתוך שאר חולי ישראל

עיון בפרשה
איך שמרו האבות את השבת והרי 'בן נח' ששבת חייב מיתה

עקב אשר שמע אברהם בקולי  )יח, א(. 

אברהם  קיים  זה,  מפסוק  דרשינן  )כח:(  יומא  בגמ׳ 
אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה אפילו עירובי 
תבשילין. והקשו בתוס׳ ישנים ״לא ידע רבי אמאי נקט 
הך מצוה, אמאי קילא ליה טפי מכולהו״ עכ״ד. ותירץ 
הפרשת  חקירת  עפ״י  זצ"ל  אדלר  נתן  רבי  הגה״צ 
דרכים )דרוש א׳-ב׳( במה שאמרו שהאבות קיימו את 
התורה, דזה וודאי שיצאו מכלל בן נח, והשאלה היא, 
אם יצאו מכלל ב״נ דווקא לחומרא, או אפילו לקולא, 
ויש להם דין ישראל גמור. והנפק״מ דאיתא בסנהדרין 
)נח:( עכו״ם ששבת חייב מיתה שנאמר יום ולילה לא 
ישבותו. והשתא אם נימא דהיה להם דין ב״נ, קשה 
איך קיימו מצוות שביתת השבת, הרי עכו״ם ששבת 
חייב מיתה, אלא על כרחך שהיה להם דין ישראל אף 

לקולא, והיה להם דין ישראל גמור.

דלעולם  זו,  ראיה  דחה  זצ"ל  ההפלאה  בעל  והגאון 
נימא שלא היה להם דין ישראל, ואעפ״כ היה ביכולתם 
לקיים שמירת שבת כהלכתה, משום שאצל בני ישראל 
קדושת שבת מתחלת ביום שישי בלילה ונמשכת ביום 
שבת קודש ונגמרת במוצ״ש, והנה אצל בני נח כתיב 
יום ולילה לא ישבותו, ומחדש ההפלאה שדווקא יום 
ואח״כ לילה אסור לגויים לשבות, אבל לילה ואח״כ 
יום מותר, דכתיב יו״ם וליל״ה, היינו יום ואחריו לילה. 
ומעתה י״ל שאברהם עשה מלאכה ביום שישי, ובלילה 
לא עשה מלאכה, וגם ביום שב״ק לא עשה מלאכה, 
ובמוצ״ש עשה מלאכה, והשתא ממה נפשך אם היה 
לו דין ישראל קיים מצוות שביתת שבת, שהרי לא 
עשה שום מלאכה, ואם היה לו דין בן נח נמצא שלא 
שבת כלל, שהרי ביום שישי עשה מלאכה, א״כ מותר 
היה  א״כ  מלאכה,  עשה  ובמוצ״ש  בלילה,  לנוח  לו 
מותר לו לנוח ביום שב״ק. וא״כ אזדא לה ראייתו של 

הפרשת דרכים.

וכותב החתם סופר כי רבו הגה״צ רבי נתן אדלר, הקשה 
על תירוץ זה, דאכתי מה עשה אברהם כשיום טוב חל 
ביום שישי, שאז אי אפשר לעשות מלאכה ביום שישי, 
נמצא ששבת יום ולילה, ואע״פ שמותר לבשל ביו״ט, 
מ״מ עכו״ם אסור לעשות לו מועד לעצמו, וא״כ הדרא 
קושיא לדוכתיה, שהרי דברי ההפלאה ניחא רק בשבת 
גרידא, אבל כשיו״ט חל ביום שישי, שאז אי אפשר 
לעשות מלאכה אי אפשר לאומרם, ועל כרחך שהיה 
לו דין ישראל גמור, אף להקל, ושמר הן יו״ט והן שבת. 
ואם תאמר מהיכן למדנו זאת, ונימא שבאמת עשה 
מלאכה ביו״ט בשביל שיוכל לשמור שבת, אך זה אינו, 
דהרי אמרו בגמרא שעשה עירובי תבשילין, היינו בכדי 
שיוכל לבשל ביו״ט בשביל שבת עשה עירובי תבשילין, 
וחזינן מהכא שלא עשה מלאכה ביו״ט, משום שהיה 
לו דין ישראל גמור, ועל כרחך הוצרך לעשות עירובי 
תבשילין. והשתא מיושבת שפיר קושיית התוס׳ ישנים, 
דלכן נקטו בגמ' שעשה עירובי תבשילין דווקא, דמהתם 

מוכח להדיא שהי לו דין ישראל גמור.

ברם החת"ס דחה את תירוצו של רבי נתן אדלר, דהנה 
בתוס׳ על התורה כתבו פירוש חדש על מאמרם ז״ל 
שקיים עירובי תבשילין, שהרי גבי המלאכים בבואם 
אצל אברהם כתיב )וירא יח, ח( ויקח חמאה וחלב ובן 
נתן להם בשר בחלב  לא  ולכאורה למה  וגו',  הבקר 
יחדיו, אלא שהקפיד שלא לערב תבשילי בשר בחלב 
יחדיו, וזהו הכוונה, קיים אברהם כל התורה אפי׳ עירובי 
תבשילין, כלומר שנזהר שלא לערב שני תבשילין בשר 
של  לפירושו  מקום  אין  ולפי״ז  עיי״ש.  יחדיו  בחלב 
רבי נתן אדלר, שמזה שעשה עירובי תבשילין חזינן 
ששמר יו״ט ושבת, שהרי תוס' כתבו דהפירוש הוא 
שלא עירוב בשר בחלב יחדיו. ]ועיין בהקדמת המו״ל 

לדרשות חת״ם חלק ראשון בזה[.

ובעצם קושיית המפרשים, איך שמר אברהם אבינו שבת 
אם היה לו דין בן נח הרי עכו״ם ששבת חייב מיתה, 
תירץ הגאון רבי נתן גשטטנר בעל להורות נתן זצ"ל 
בב' אופנים, הנה מקח ממכר אסור בשבת, וכתבו התוס׳ 
)בבא בתרא נד: ד״ה עכו״ם(, דלדעת ר״ת כיון דקיי״ל 
כר׳ יוחנן דישראל קונה בכסף, א״כ עכו״ם אינו קונה 
אלא במשיכה ולא בכסף עיי״ש. ומעתה י״ל שהאבות 
קנו איזה חפץ בכסף בערב שבת, ושוב בשבת עשו 
קנין משיכה על חפץ זה - וא״כ קיימו ידי שניהם, דאם 
דינם כישראל, א״כ כבר קנו את החפץ מערב שבת 
ע״י הכסף, דהרי כסף מועיל בישראל, וא״כ משיכתם 
בשבת לאו כלום הוא, כיון דכבר קנוהו מאתמול - ואם 
דינם כעכו״ם, א״כ קנין הכסף מערב שבת לא הועיל, 
ובשבת קנו ע״י משיכה, ומשיכה קונה בעכו״ם לדעת 
ר״ת, ונמצא שעשו מלאכה בשבת, ועכו״ם שעשה קנין 
בשבת כבר יצא ידי יום ולילה לא ישבותו וכמש״כ 
משום  אסור  בשבת  דקנין  כ״ד(  כ״ג  )אמור  הרמב״ן 

עשה דשבתון עיי״ש.

תירוץ נוסף מתרן הגר"ן, דאיתא בקידושין )מא:( דאין 
פק״ד(  תמ״ח  )פי׳  המג״א  וכתב  לעכו״ם,  שליחות 
דאע״ג דקיי״ל דאין שליחות לעכו״ם, הני מילי בישראל 
לעכו״ם  מעכו״ם  אבל  לישראל,  עכו״ם  או  לעכו״ם 
איכא שליחות עיי״ש. ומעתה י״ל שהאבות עשו שליח 
לעכו״ם לעשות מלאכה בשבת, וא״כ יצאו ידי שניהם 
ממ״נ, דאם דינם כעכו״ם, ובעכו״ם לעכו״ם הרי מועלת 
שליחות, א״כ הו״ל כאילו עשו מלאכה בעצמם, לשיטת 
הפוסקים דגם במלאכת שבת שייכת שליחות - עיין 
הגהות מיימוני ה׳ שבת )פ״ו אות ב'( - וקיימו מצות 
יום ולילה לא ישבותו - ואם דינם כישראל, א״כ מן 
התורה לא נעשה העכו״ם שליחם, ולא חשבינן כאילו 
הם עצמם עשו מלאכה דאין שליחות לעכו״ם, וקיימו 

מצוות שבת כישראל גמור, ודו״ק.

 מעומק ליבנו הננו לשגר ברכת
מזל טוב לידיד נאמן לישיבה הקד'

פועל רבות להצלחתה ושגשוגה,
עושה ומעשה

הרב יחזקאל הרטמן
ורעיתו הי"ו

ולאביו הרב עזרא הרטמן
ורעיתו הי"ו

וחותנו ידיד הישיבה המסור
אליה בלב ונפש

הרב יוסף שינקוף ורעיתו הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

לרגל השמחה השרויה במעונם
בהולדת הבת-הנכדה ני"ו

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיזכו 
לגדלה לתורה לחופה ולמעשים 
טובים ולרוות ממנה ומכל יוצאי 

חלציהם רוב נחת ושמחה

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

לידיד הישיבה  תמכין דאורייתא  

הר"ר דוד בעק הי"ו
ולבנו ידידנו היקר

הר"ר יוסף הי"ו
וכל המשפחה הנכבדה

ציריך
לרגל השמחה השרויה במעונם

באירוסי הנכד 

הבה"ח פנחס מנחם ני"ו
עב"ג בשעטומ"צ ולמזל טוב

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה, 
שיהא הקשר של קיימא ויעלה 
הזיווג יפה ויזכו לרוות רוב נחת 
מכל יוצ"ח מתוך שמחה וטוב לבב

 מעומק ליבנו הננו לשגר
ברכת מזל טוב

קמי ידידנו הנכבד תמכין דאורייתא
העומד לימין הישיבה בלב ונפש חפצה

הרה"ח רבי יצחק שפירא שליט"א
ולאמא של מלכות

הרבנית טובה שפירא תחי'
תל אביב

ולמחותנו ידידינו הנכבד תמכין דאורייתא 
העומד לימיננו בכל עת וזמן

הרב יוסף חיים הלפרט שליט"א
 ורעייתו הרבנית

מרת רחל הלפרט תליט"א
לרגל השמחה השרויה במעונם

בהיכנס הנכד-הנין ני"ו
לנועם עול תורה ומצוות

ברכתנו שלוחה מהיכלי התורה שיזכו 
לראותו עולה במעלות התורה והיראה 

 ולרוות ממנו ומכל יוצאי חלציהם
 רוב נחת ושמחה, בבריות גופא

ונהורא מעליא


